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‘Base curricular tem detalhes demais
e lhe falta melhor visão do estudante’
Estudioso da área vê oMEC inchado de programas e sem controle de seus resultados

e diz que desafio hoje não é de acesso à educação, mas à educação de qualidade

O Brasil está entre os piores

nas avaliações internado
nais sobre educação, suas

universidades vêm perdem

do posição nos rankings, te

mos um Ministério da Edu
cação inchado de programas

sem saber se eles justificam

seus custos, e ainda sofre da

precáriamá formação de pro

fessores. “E se o professor

não transmitir valores, não
serão o currículo nem os

computadores que 0 farão.”

O cenário a a frase são do

cientista político Simon
Schwartzman, mineiro de
Belo Horizonte que já presi

diu o IBGE e que hoje está

no Instituto de Estudos do

Trabalho e Sociedade no
Rio de Janeiro, Iets. Um dos

mais respeitáveis pensado -

res da educação no País há
várias décadas, Echwartz
man dispensa apresenta

ção. Nesta entrevista a Ga-
briel Mana»

m

i ele comen
ta uma famosa frase de
FI 3C segundo a qual “o Bra

sii não gasta pouco* ele gas

ta ma!”. E acrescenta: “Isso

é hoje mais verdadeiro do
que nunca”, O problema
prindpal no País, diz

r
'"não

é mais a desigualdade no
acesso ã educação, mas sim

a desigualdade no acesso à

educação de qualidade”, A
seguir, os principais trechos

da entrevista.

4 Como a valia

hoje, em tem*

pós de govârno

c ministro Inte-

rinos, os Limi-

tes e desafios imediatos da

educação brasí Leira?

O ministro Mendonça Filho

è um administrador expu

riente e formou uma equipe

com pessoas altamente com
petentes, liderada pela secre-

tária executiva Maria I Helena

Guimarães Castro, O novo

grupo de trabalho encontrou

um ministério inchado, com
orçamento de mais de R5 40
bilhões de reais um dos
maiores c um sem numero
de programas que vinham
crescendo e se expandindo
sem se saber se os resulta

dos compensam os custos

como Ciência sem Frorteí

ras, Pronatec, Fies e as Lsen

ções fiscais associadas ao
ProUni Apesar dos cortes re

centes, o ministério, aparen

temente, não tem problema
de dinheiro e poderia fazer

muito mais se os recursos

fossem bem utilizados.

* 0 que eic püde íazer para

íUE-ihcn-Eírí

Se for possível, nos próxi

mos dois anos, definir com
clareza as prioridades de in

vestimenta, avançar na re

forma e diferenciação do
ensino médio, criar um sis

tema adequado de forma
ção de professores e Lidar

corretamente com 0 tema
da Base Nacional Curricu

lar. Com isso, terá dado
grande contribuição.

t A educação bra sileira lum

tido uma corilfaua queda rira

rankings internacionais, Dá pa-

ra mudar 1SS0 nu médio prazo?

De fato, as poucas universi

dades brasileiras que apare

cem nos rankings interna

cionais USP, Unicamp,

UFRJ, UFMG, DFRGS vêm
perdendo posição, mas 0 mais

significativo ê que nenhuma
delas está entre as 100 me lho

res do mundo, e todas as de

mais estão muito abaixo ou
nem aparecem. Mais sério ain

da é que o Brasil está entre as

piores posições na avaliação

do Pisa, da OECD, quu mede o

desempenho de jovens de 15

anos em Linguagem, matemáti
ca c ciência e essa posição

quase não tem se alterado ao

longo do tempo, Apesar de os

gastos públicos por estudante

na educação fundamental te

rem triplicado entre 2004 e

2,013, a qualidade da educação

medida pelo Saeb, organizado

pelo MEC. permanece em m'

veís muito baixos. Infelizmen

te, não há uma formula ideal,

nem bala de prata, para resol

ver tal situação. Tudo em edu
cação è controverso, mas exis

te hoje, entre os especialistas.,

um consenso claro sobre coi

sas que devem ser feitas nos di

versos níveis da educação,

Mas elas não são implementa
das porque há muita resistén

da e os governos não querem
pagar 0 custo político de ntobi

lizações contrárias.

* D sr. vê ca miniioà. nO médio

prazo, para se reduzir a desigual*

dado no acesso à eUueacao? Va-

ie a antiga alirmação de FHC de

que O Estado não

gasta pouco, mas
gasta mal?

A afirmação de

FIIC é hoje mais
verdadeira do que

nunca. Muitos es

tudos, no Brasil e no mundo,
mostram não havet na educa

ção uma relação clara entre o

que se gasta e os resultados ob

tidos. G problema prindpal da

educação brasileira há muito
tempo não é mais de desigual

dade de acesso, e sim de de si

gualdade no acesso à educação

de qualidade. As famílias mais

educadas c com mais recursos

põem seus filhos em escolas

particulares ou escolas publi

cas seletivas, e as mais pobres

os colocam nas escolas esta

duais e municipais mais peno
de suas casas, que, com poucas

exceções, funcionam mal. Mas
há exemplos de que é possível

ter boa educação em escolas

públicas sc elas forem bem or

ganizadas. tiverem uma lide

rança capaz de tornai' os pro

tes sores comprometidos com
a aprendizagem dos alunos, c

usarem métodos e materiais

pedagógicos de qualidade. Isso

requer secretarias de educação

competentes c livres de interfe

rência política, tnfelizmente,

poucas redes escolares no Bra

sil atendem a estes critérios.

* E em relação á qualidade des

profoft&orâs?

Esse também é um problema
central: a má formação dos pro

fessores, que não se resolve

em cursos de formação conti

nuada, mestrados e doutora

dos, e muito menos com a ofer

ta de cursos superiores de bai

xa qualidade e á distância. Os
cursos de pedagogia, mesmo
nas melhores universidades,

não preparam os professores

para o dia a dia das salas de au

la. Muitas vezes o professo t

não domina o conteúdo do
que deve ensinar. A profissão

de magistério no Brasil é pou

os cursos l>e

PEDAGOGIA NAO
PREPARAM US

PROFESSORES

co atrativa, não só porque os

salários são baixos, mas tam

bém porque não há como su

bir na carreira pelo desempe
nho. Isso afasta as pessoas

mais motivadas e talentosas.

• Como atenuar assa falha?

Aumentar substancial mente o
salário de todos é impossível,

por falta de recursos. Mas é pos

SLve! melhorar os cursos de tor

mação e processos de seleção

de professores, e tomar a carrei

ra mais interessante e atrativa,

valorizando o mérito. É possi

ve! também abrir mais a carrei

ra de professores, permitindo,

por exemplo, que jovens enge

nbeirós ou biólogos ensinem

em suas áreas de especialidade,

com nma preparação pedagógi

ca apropriada, que não precisa

ser longa nem complicada

• Ê inCdlTipetpDciã ou "marca

cultural" o late do algumas uni

ve rui d âdeS usârem sua aulono

mia para aplicar uma ^«tia gigan-

tesca da recursos em pessoal'

Não é um problema cultural, a

não ser no sentido de que os

governos não têm coragem de

associar' o dinheiro que as uni

versidades públicas recebem a

indicadores de desempenha e

eficiência. As universidades de

vem ser autónomas e livres no

seu funcionamento cotidiano.

mas precisam ter missões defi

ilidas e padrões de qualidade u

desempenho, que devem ser

estabelecidas em diálogo claro

entre as instituições e os govci

nos que as sustentam.

A A Ba àe N ac ic ri ai Curricular Co-

mum teve uma primeira versão

rtiUito criticada, que está serdo

Sübmetldã a novo debate mu

MEC. 0 assunto virou uma dispu-

te ideológica, Como vê Issú?

Existe de fato essa disputa ideo

lógica, que ganhou destaque so

bretudo em relação ao currícu

lo de história, mas isso foi em
grande pane sanado na segun

da versão. É claro que a escola

não deve ser nsada par a prosei i

tismo político. Mas não se po
de, para evitar o proselitismo,

submeter as escolas e professo

ivs a censura e proselitismo

opostos. É importante que os

currículos sejam discutidos e os

professores estimulados a apre

sentar pomos de vista de temas

controversos, mas preservando

sempre sua autonomia e respon

sabilidade profissional.

• No qr> r u L, considera bem d ccn

teudD dessa Base?

A ideia de que deve haver uma
definição clara das competên
cias fundamentais que todos os

estudantes devem adquirir ao

longo da vida escolarme parece

importante, mas ú que se vê,

nas suas mais de 500 páginas, é

que há excesso de detalhes e fal

ta de uma visão centrada no
aluno. Cada grupo de espeeialis

tas colocou no papel tudo o que
acha que os estudantes deve

riam aprender de sua área, e

ninguém pensou como isso se

ria organizado em um currículo

integrado, factível l flexível.

# 0 uuu há de bom, c de ruim, rm

fato de pouccs è ftrmrmes gru

pus uontrulaíum uma grande

quantidade du escutes Gâitmos

nu EflSlno superior?

O setor privado tem de sempe
nhado um papel muito impor
tante ao dar oportunidade de

estudo, a um preço módico, a

milhões de estudantes que o
setor público não tem sido ca

paz de atender. Existe uma
grande variação no setor priva

do, desde essas grandes empre
sas que funcionam com pa
drões mínimos de qualidade e

baixo custo por aluno, até instí

tuições de elite como 0 lnsper

e a Fundação Gctúlio Vargas.

En não tenho, em princípio, na

du contra d existência de uni

versidades com fins lucrativos,

desde que ofereçam educação

de qualidade assim como hos

pitais privados podem ofere

cer atendimento também de

qualidade. Mas quando a lógi

ca empresarial predomina
sobre os fins da educação,

podem surgir problemas
que precisam ser administra

dos por uma regulação.

• 0 crédito educativo e o PrcU

ni padenam ajudar mais?

Acho que o problema se

agravou pela enorme expan

são do crédito educativo e

da isenção de impostos atra

vés do ProUnL Isso fez com
que a educação superior pri

va da se expandisse tapída

mente e transformasse em
um grande negócio* sem
que tenhamos clareza sobre

o que, de fato, seus estudar,

tes estão aprendendo e em
que medida esses cursos em
pacotados os qualificam pa
ra o trabalho e para a vida.

] Ioje, cerea de 75% das ma
crseu Las do ensino superior

no Brasil estão no setor pri

vado, talvez a maior p-orcen

cagem em todo o mundo.

m 0 yuver no tez um grande

OiforçO, am teffipD* KWtnteS,

para eüpan d ir as Universida-

des. Fm uma iniciativa correta?

Nos últimos anos, o governo

tentou expandir o setor pú
blieo, colocando mais dinbei

ro, obrigando as universida

des a receber alunos mais po

bres e menos qualificados,

mas sem tocar no modelo es

cabei ec ido 50 anos atrá.s.

Mas o número de formados
por essas universidades qua
se não se alterou, porque o

abandono é muito grande. A
educação superior publica

pr ecisa se expandir, não bai

xando o nível para incorpo

iar mais estudantes que de-

pois abandonam ou não se

qualificam para o mercado
de trabalho, mas criando al

cernacivas reais de forma
ção, que sejam mais baratas

e mais adequadas aos mi

íhões de jovens que chegam
a cada ano ao ensino supe

rior, mas são esmagados pe

lo Enem que seleciona, en
tre 6 a fl milhões de candida-

tos, os zoo ou 250 mil privi

legiados, vindos de famílias

mais educadas e de escolas

de elite, que conseguem en
nrar nos cursos gratuitos nas

universidades públicas.

* 0 que a t? ü uca cu u pode 1a-

Zer para ajudar o Pais a supe-

rar a aluai crise?

Eía pode fazer, fundamental

mente, duas coisas. Primei

ro, transmitir, através do
professor, valores e mode
los de comportamento que
inspirem e sirvam de refe

rência para os estudantes.

Se o professor não tem es

ses valores, não será 0 curri

eulo nem os programas de
computador que os ajuda

rão. E. segundo, equipar os

estudantes com os conheci

mentos c competências que
lhes permitam aprender e

formar sua* próprias opi

niões no mundo de informa

ções e estímulos com que
são bombardeados diaria

mente pela Internet e pelos

meios de comunicação. A re

ceita professores bem for

mados e comprometidos
com os valores da educação,

e currículos enxutos e con
centrados no que é essen

eial parece simples, mas
não será fácil chegar até lá.


